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ΠΡΟ  

ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑ  

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθάζηζε όπσο δηαζέζεη ζηνπο νκίινπο ηεο 

έλσζήο καο, εμνπιηζκό πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ, κεηά ην θιείζηκν ηνπ 

γξαθείνπ καο ζηε Βάξε.  

Σα είδε απηά είλαη αλαιπηηθά ηα εμήο:  

1. Έλα (1) γξαθείν, δηαζη. 1,60 x 80, ρξώκαηνο θαθέ κε ελζσκαησκέλε 

ζπξηαξηέξα 3 ζπξηαξηώλ.  

2. Έλα (1) γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ, δηαζη. 1 x 2,10, ρξώκαηνο θαθέ.  

3. Γέθα (10) θαξέθιεο ζπλεδξίαζεο, ρξώκαηνο καύξνπ κε κεηαιιηθό 

ζθειεηό.  

4. Έλα (1) ηξαπεδάθη ζαινληνύ, δηαζη. 85 x 50, ρξώκαηνο καύξνπ κε 

κεηαιιηθό καύξν ζθειεηό θαη ηδάκη.  

5. Πέληε (5) ηεκ. ζηόξηα παξαζύξσλ, ρξώκαηνο κπεδ.  

6. Έλα (1) ςπγείν κάξθαο INDESIT κνληέιν R-24. 

7. Έλα (1) θσηνηππηθό κεράλεκα XEROX κνλη. C118. 

8. Έλα (1) πνιπκεράλεκα LEXMARK X7170.  

9. Έλαο (1) ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεσο MGE.  

10. Μία (1) νζόλε θνκπηνύηεξ HL -58548. 

Όπνηνη όκηινη ρξεηάδνληαη θάηη από ηα παξαπάλσ, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ 

γξαπηά ηε παξαρώξεζή ηνπο. Αλ, πεξηζζόηεξνη όκηινη δεηήζνπλ ην ίδην 

αληηθείκελν, ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ζα ππάξρνπλ δε νη εμήο όξνη:  

1) Σα παξαπάλσ θηλεηά ζα παξαρσξεζνύλ ζηνπο νκίινπο ΚΑΣΑ 



ΧΡΗΗ ΜΟΝΟ  θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ζα πθίζηαηαη ε Έλσζε.  

2) Απηά ζα πξέπεη λα επηζηξαθνύλ ζηελ Έλσζε θαηά ηε δηάιπζή 

ηεο, δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πεξηέιζνπλ (από ην Νόκν) ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ.  

3) Ο όκηινο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί απηά ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ 

ζα πξέπεη λα ηα παξαρσξήζεη ζε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  

4) Σε ζύκβαζε παξαρώξεζεο ζα ππνγξάςεη ν πξόεδξνο θάζε 

νκίινπ ή απηόο πνπ ζα εμνπζηνδνηεζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηνύ.  

5) Παξαθαινύληαη νη όκηινη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

κέρξη 15-9-2013. 

 

 Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο 
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